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ભાસના મહાભારત આધારરત રૂપકોમાાં પાત્રોન ાં ઉદાત્તિકરણ 
 

મકવાણા મનહરક માર અમતૃલાલ 

પીએચ.ડી. ત્તવદ્યાર્થી,  

દગાવારડયા, ત્તવસનગર 

1. પ્રસ્તાવના 

મધ્યમવ્યાયોગ, દૂતવાક્ય, દૂતઘટોત્કચ, કર્ણભાર, ઊરુભગં, પચંરાત્ર જેવા રૂપકોમા ં કવવભાસે 

વ્યાસના મહાભારતની વવશાળ ફલક પર પથરાયેલી કૌરવો-પાડંવોની કથાનો ધ્યાનથી અભ્યાસ 

કરીને તેમાથંી કેટલાક મહત્ત્વના પ્રસગંોને પ્રસદં કરી આ છ રૂપકોની રચના કરી છે. મળૂ 

મહાભારતની કથામા ં પાડંવો સત્યવનષ્ટ છે અને ધમણના માગણ પર ચાલનારા છે. તથા કૌરવો 

અધમણના માગણ રાજગાદી પર ચઢી બેઠા છે અને પાડંવોનુ ં સદા અહહત કરનારા છે. એવુ ં તેમા ં

પાત્રોનુ ંચહરત્ર ચચત્રર્ છે. દુયોધન એટલે દુર્જન અને પાપી વ્યક્તત. તથા દ્રોર્ એટલે “अर्थदासः” 

પૈસાથી ખરીદાયેલા દાસ વ્યક્તતઓ. એવી છાપ આપર્ા મન પર અંહકત થયેલી છે. પરંત ુભાસે 

પોતાની કલ્પના દ્વારા આ નીચ અને હલકા ંલાગતા ંપાત્રોનુ ંઉદાવિકરર્ કરવાનુ ંલક્ષ્ય આંખ સામે 

રાખ્ુ ંછે. ભાસને દુર્જન માર્સમા ંપર્ શ્રદ્ધા છે. તેનામા ંકોઈને કોઈ સારો ગરુ્ તો પડેલો જ હોય 

છે. ભાસે કલ્પના દ્વારા આ ગરુ્ને જ બધાની સમક્ષ હાજર કયો છે. ભાસના ં રૂપકોનો પહરચય 

આપતા ંબાર્ભટ્ટ અને બહુભમૂક ભાસને ઘર્ા ંપાત્રોવાળા ંગર્ાવ્યો છે. અને તે સાચુ ંજ છે. ભાસના 

બધાજ રૂપકોના મળીને ૨૩૦ જેટલા ં પાત્રો જીવનના વવવવધ પ્રદેશોમાથંી આવે છે. મહાભારત 

આધાહરત રૂપકોમા ં મહા કવવ ભાસે મળૂ મહાભારતમા ં હલકા ંલાગતા ંપાત્રોનુ ં ઉદાવતકરર્ કરીને 

સમગ્ર સસં્કૃત સાહહત્યમા ંએક નવો જ ચીલો ચચતયો છે.    
 

2. પાત્રોન ાં ઉદાત્તિકરણ 

ઊરુભગં રૂપકમા ં દુયોધનના પાત્રને ઉપસાવવા માટે ભાસે જે કલ્પના કરી છે. તેનાથી દુયોધન 

સયુોધન બની રહ ે છે. રર્ભવૂમમા ં ભીમ અધમણનો સહારો લઈને, ગદા્દુ્ધના વનયમોનુ ં ઉલ્લઘંન 

કરીને દુયોધનની સાથળ પર ગદાપ્રહાર કરે છે. નહીં તો દુયોધન કોઈ રીતે હારે એમ હતો જ નહીં. 

કારર્ કે ભાસે જ કહ્ુ ં છે કે ભીમ બળવાન ભલે રહ્યો, પર્ ગદા્દુ્ધની દાવપેચની જાર્કારીમા ં

દુયોધન ભીમથી ક્યાયં ચઢીયાતો હતો. અનીવતથી હર્ાયા પછી, જ્યારે બલરામ અધમણનુ ંવેર લેવા 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages                     
[Author: Makwana Manhar Amrutlal] [Subject: Sanskrit]        

   Vol. 1, Issue:4, July  2013 
     (IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 

 

66  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal                    www.raijmr.com 

RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

પાડંવોને મારવાની વાત કરે છે. ત્યારે દુયોધન તેમને શાતં કરે છે અને કહ ે છે કે પહલેા ં તમે 

તમારા ગસુ્સાને ઠંડો પાડો. જેથી કરીને કંુરુવશંને પાર્ી આપવાવાળા પાડંવો જીવવત રહી શકે, મારો 

નાશ થવાની સાથે વેર અને વવગ્રહકથા પરૂ્ણ થઈ ગઈ છે.૧ આમ દુયોધન બલરામને શાતં કરે છે 

અને બદલો લેવાની ના કહ ે છે. દુયોધના મત પોતાનો નાશ થવાથી વેર અને વવગ્રહ પરૂા થઈ 

ગયા છે. હવે તે ્દુ્ધને ચાલુ ંરાખવા માગંતા ંનથી. પોતાના પતુ્રને પર્ પાડંવોની સાથે ઉભા રહીને 

પોતાને વવદાય આપવાનુ ં કહ ે છે. આમ ભાસ પોતાની કલ્પનાથી મરર્ સમયે દુયોધનમા ં જે 

ગરુ્શાલી વાર્ી મકેૂ જે પે્રક્ષકોના હદલ જીતી લે છે. કવવ ભાસે છેલ્લે એમ પર્ બતાવ્્ુ ંછે કે તેને 

મરર્ સમયે લેવા માટે દેવલોકમાથંી અપ્સરાઓ સાથેનુ ં વવમાન આવે છે. તે પોતાની પત્નીઓને 

પર્ પોતાના મરર્ પાછળ નહીં રડવા સચૂના આપે છે. કેમ કે એમનો પવત ્દુ્ધભવૂમમા ં પીઠ 

બતાવનારો ન હતો. બલ્કે સામી છાતીએ લડતા ંમયો છે, જે ક્ષવત્રયોને શોભે એ રીતે મરી રહ્યો છે. 

આમ તે ગૌરવભેર આ દુવનયામાથંી વવદાય લે છે. આમ ઉદાિ રીતે દુયોધનને મરતો જોઈને દરેક 

પે્રક્ષકના મનમા ંએને માટે માનની, સન્માનની લાગર્ી જન્મે છે. તથા અધમણના સહારાથી પાડંવો 

એને જીતી શક્યા ંછે, એમ સાભંળેને પે્રક્ષકોને દુયોધન માટે સહાનભુવૂત પર્ જન્મે છે. દુયોધનના 

ઉદાહરર્ દ્વારા ભાસે પોતાની કલ્પનાથી પે્રક્ષકોને (જગતના લોકોને) એવો સદેંશો આપ્યો છે કે 

આખી જજિંદગી ખરાબ કમણ કયાણ પછી પર્ પોતાની અંવતમ અવસ્થામા ંજે માર્સ નીવતનુ ંપાલન કરે 

છે તેનો જય થાય છે. જો ભાસે દુયોધનનુ ંઆવુ ંઉત્કૃષ્ટ પાત્રાલેખન ન ક્ુું હોત તો દુર્જન, પાપી 

વ્યક્તતના મરર્થી કોઈનેય દુુઃખ ના થાય. 
 

‘કર્ણભાર’ નામના એકાકંી રૂપકમા ંકર્ણના પાત્ર વનરૂપર્મા ંભાસની કલ્પના શૈલી નોંધપાત્ર છે. અહીં 

કેવળ પાચં જ પરુૂષ પાત્ર આવે છે. કર્ણ, શલ્ય, બ્રાહ્મર્ના વેશમા ં ઈન્દ્ર તથા બે દૂતો. મળૂ 

મહાભારતની કથા મજુબ દુયોધનના પડખે રહલેો કર્ણ પર્ હહન્દુપ્રજાની સહાનભુવૂત મેળવી શકે 

તેવો નથી. માર્સ ભલે પાપી ના હોય, પર્ પાપી વ્યક્તતનો મદદગાર હોય, વમત્ર હોય તો પર્ 

આપરે્ તેને પાપી અને દુષ્ટ જ ગર્ીએ છીએ. આમ દુયોધનનો વમત્ર હોવા માત્રથી જ કર્ણ દુષ્ટ 

વ્યક્તત છે. એમ આપરે્ માનીએ છીએ. જ્યારે ભાસ ‘કર્ણભાર’મા ં એની દાનવીરતાને જે રીતે 

ઉપસાવી છે; અને એ જે પ્રાર્શ્ણભવૂમમા ંએને મરર્ તરફ ધકેલાતો બતાવ્યો છે તે પે્રક્ષકોના હદલને 

અચકૂ સહાનભુવૂત પામી શકે છે. બ્રાહ્મર્વેશે આવેલા ઈન્દ્રને કર્ણ દાનમા ંતવચકંુડળ ઉતારી આપે છે. 

આમ એક રીતે તો પોતાના મતૃ્્નેુ સામે ચાલીને નોતરે છે. ત્યારે એનો સારથી શલ્ય કહ ેછે “હ ે
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કર્ણ ! તમે છેતરાયો છો ?” ત્યારે મહાકવવ ભાસ કર્ણના શબ્દોમા ંનવીજ ઉજાણ ઉપજાવે છે. કર્ણ કહ ે

છે કે “ના ! મારા થકી ઈન્દ્ર છેતરાયો છે” અનેક યજ્ઞોમા ં આહુવતઓ આપીને બ્રાહ્મર્ોથી તપૃ્ત 

કરાયેલો, દાનવોના ં ટાળંાને કચડી નાખનાર, હદવ્ય હાથીને થાબડવાથી જેના હાથની આંગળીઓ 

ખરબચડી થઈ ગઈ છે તેવા ઈન્દ્રને મેં ખરેખર, કૃતાથણ કયો છે.૨ મહાભારતમા ંતો હકીકત છે જ 

ઈન્દ્ર બ્રાહ્મર્નો વેશ ધારર્ કરીને કર્ણ પાસે માગંવા આવ્યા હતા. મળૂ કથાની જેમ અહીં ઈન્દ્ર 

સ્વાથી અને સકુંચચત પતુ્રપે્રમ વાળા લાગતા નથી. કર્ણ જ્યારે તવચકંુડળ આપવાને તૈયારી બતાવે 

છે ત્યારે ઈન્દ્ર તીવ્ર સઘંષણ અનભુવે છે. એક સમયે તો આ સઘંષણ ન જીરવાતા ં ‘गहृीत्वा गच्छामि’ 

કહીને ચાલ્યા જવાની ઈચ્છા કરે છે. આમ ભાસે પોતની કલ્પના દ્વારા ઈન્દ્રના પાત્રનુ ંઉદાવિકરર્ 

કરવાનો પ્રયાસ કયો છે.    
 

‘પચંરાત્ર’ જેવા વત્રઅંકી રૂપકમા ંભાસે કલ્પના દ્વારા સમગ્ર મહાભારતની કથાને જ  બદલી નાખી છે. 

તેમા ં તેને ભીષ્મ અને દ્રોર્ જેવા વડીલ પાત્રોનુ ં ઉદાવિકરર્ કરવાનુ ં લક્ષ્ય સેવ્્ુ ં છે. મળૂ 

મહાભારતમા ંતો દ્રૌપદી-વસ્ત્રાહરર્ પ્રસગેં ભીષ્મ અને કર્ણ કૌરવોને પાપી કૃત્ય કરતા રોકતા નથી. 

દ્રૌપદી મદદ માટે યાચના કરે છે. ત્યારે તે પોતાને ‘અથણદાસ’ પૈસાથી ખરીદાયેલા દાસ(નોકર) કહ ે

છે. આમ તેઓ દુયોધનને પાપમાથંી રોકી શકવા સમથણ નથી, એમ જાહરે કરે છે. આ પાપમાથંી 

દ્રોર્ અને ભીષ્મને મતુત કરવા ભાસ એક પ્રસગં મકેૂ છે. એકવાર દુયોધને યજ્ઞ કયો. યજ્ઞ પરૂો 

થયા પછી તેને ગરુુ દ્રોર્ને દચક્ષર્ા માગંવાનુ ં કહ ે છે. આવી ક્ષર્નો લાભ લઈ ગરુુ દ્રોર્ પાડંવો 

માટે અધાણ રાજ્યની દચક્ષર્ા માગંી લે છે. જેમને કોઈ આશ્રય નથી, બાર વષણથી જેમનો કોઈ પિો 

નથી, ત ુ ંઆ પાડંવોને પોતાનુ ંઅર્ુું રાજ્ય આપી દે તે જ મારી ચભક્ષા અને દચક્ષર્ા છે.૩ આ રીતે 

તેમને કૌરવો-પાડંવો વચ્ચે થતા ્દુ્ધને અટકાવવાનો પ્રયાસ કયો છે. ભીષ્મે તેમા ંમદદ કરી અને 

દુયોધનને ગરુુ પ્રત્યે વનષ્ઠા હતી, આમ આ પ્રસગં દ્વારા ભાસે દ્રોર્ના પાત્રને મળૂકથાના 

અથણદાસમાથંી બહાર લાવીને તેને ઉપસાવવાનો પ્રયાસ કયો છે.  

 

કવવ ભાસ રચીત ‘દૂતઘટોત્કચ’ તો ભાસનુ ંસપંરૂ્ણ કલ્પના આધાહરત રૂપક છે. દૂતઘટોત્કચ રૂપકમા ં

કુલ નવ પાત્રો છે. જેમા ંછ પરુૂષ પાત્રો અને ત્રર્ સ્ત્રી પાત્રો છે. મહાભારતમા ંશ્રીકૃષ્રે્ ભીમ પતુ્ર 

ઘટોત્કચને પોતાનો દૂત બનાવીને કૌરવોની છાવર્ીમા ંમોકલવાની કોઈ જ વાત આવતી નથી. 

નાટકમા ંભાસ લખે છે કે જ્યારે ઘટોત્કચ સદેંશ લઈને આવે છે. ત્યારે ર્તૃરાષ્ટને જોતાની સાથે 

એને ગભંીર આકૃવત તેને સ્પશી જાય છે. પોતાની આંતરસઝૂથી એને એ પર્ ખબર પડે છે કે આ 
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ર્તૃરાષ્રની કુટીલતાથી શકંીત થઈ ઉઠેલા દેવોએ આને અંધ બનાવવાનુ ંઉચીત સમજ્્ુ ંછે.૪  આમ 

ઘટોત્કચમા ંએક વવલક્ષર્ જ્ઞાનના પર્ દશણન કરાવે છે. વળી ભાસે તેને ભીમ જેવો ઉતાવળીયો 

અને બાળસહજ ચચંળતાથી દોરવાતો પર્ રજૂ કયો છે. આમ પોતાની કલ્પના દ્વારા ભાસ ઘટોત્કચ 

એક રાક્ષસ હોવા છતા ંએક મનષુ્યના ગરુ્મા ં પહરવતીત થતો રજૂ કયો છે. આ રૂપકમા ં ભાસે 

દુયોધનને મળૂ મહાભારતમા ં છે તેવો જ અચભમાની, ઘમડંી, ક્રુર અને મખુણ દુયોધન બતાવ્યો છે. 

ર્તૃરાષ્ર પોતે અંધ નથી, પર્ સાચા અથણમા ંપ્રજ્ઞારૂપી ચક્ષ ુધરાવે છે. એમ મહા કવવ ભાસ પોતની 

કલ્પના દ્વારા રજૂ કરે છે. ભગવાન કૃષ્ર્નો સદેંશ લઈને દૂત આવ્યો છે તેમ સાભંળીને તેઓ આસન 

પરથી ઉભા થઈને બદ્ધાજંચલ આપે છે. આમા ંતેમની સસં્કાહરતા અને ભગવાન કૃષ્ર્ તરફની આસ્થા 

છતી થાય છે. ઘટોત્કચ ્દેુ્ધ ચઢવા તત્પર થાય છે. ત્યા ંઅચભમન્્ુ ંપછી બીજો બાળવધ ન થાય 

તેથી તે વચ્ચે પડે છે. અહીં ર્તૃરાષ્રમા ં બાલપે્રમ જીવતં છે. એમ ભાસ રજૂ કરે છે. આમ 

મળૂકથામા ંપતુ્રપે્રમમા ંઆંધળા એવા ર્તૃરાષ્ર પાડંવો પ્રત્યે પર્ ચચિંતનશીલ છે. તેમ દશાણવી ભાસે 

ર્તૃરાષ્ટના પાત્રનુ ંઅનોખી રીતે ઉદાવિકરર્ કરેલ છે.    
         

‘મધ્યમવ્યાયોગ’ એક વ્યાયોગ પ્રકારના એકાકંી રૂપકમા ંહહહડમ્બાના મનષુ્ય આહાર માટે તેનો પતુ્ર 

ઘટોત્કચ વનમા ંમાર્સની શોધમા ંનીકળી પડે છે. ભાસે ઘટોત્કચના પાત્રને એક ભયાનક યોદ્ધા 

તરીકે અને આજ્ઞાપાલક પતુ્ર તરીકે રજૂ ક્ુું છે. આ ઘટોત્કચ વીર યોદ્ધા તરીકે શરીરે,દેખાવે તો 

ત્રાસજનક અને ભયજનક છે જ. પર્ એના પરાક્રમથી પર્ તે એવો જ પરુવાર થાય છે. તે ભીમની 

ઉપર પવણતનુ ંવશખર ઊંચકીને ફેંકે છે,આખા ંવકૃ્ષો ઉખાડીને ફેંકે છે. છેવટે ભીમ વશ થતો નથી. તો 

માયાપાશથી પર્ ભીમને બાધંી લે છે. પર્ જ્યારે માયાપાશનો ઉપયોગ કરે છે. મતં્ર ફંકવા 

પવણતમાથંી પારે્ ટપકાવે છે ત્યારે તે એક રાક્ષસીના પતુ્ર તરીકે જોવા મળે છે. છેલ્લે વપતા તરીકે 

ભીમની ઓળખાર્ થાય છે ત્યારે તે નમ્રતા અને વવવેકપવૂણક વપતાને નમન કરે છે. અને અગાઉ 

કરેલા અપરાધની માફી પર્ માગેં છે. અ પ્રસગંમા ંભાસ એક રાક્ષસમા ંમાનવીય ગરુ્ોને દાખલ 

કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. જ્યારે ભીમ બ્રાહ્મર્ોના રક્ષર્ માટે તે ઘટોત્કચની સાથે ્દુ્ધ કરવા તૈયાર 

થઈ જાય છે. તે પવણતના વશખરનો પ્રહાર હોય કે આખા ંવકૃ્ષોના થડીયા ં હોય,એ બધાના પ્રહાર 

ઝીલવા સમથણ છે. એને મલ્લ્દુ્ધમા ંપર્ કોઈ હરાવી શકે તેમ નથી. ઘટોત્કચ જ્યારે ભીમને આ્ધુ 

લઈને તૈયાર થવા કહ ેછે. ત્યારે પોતાના બે હાથ જ આ્ધુ છે;એરે્ કોઈ જુદા આ્ધુ લેવાની જરૂર 

નથી. એમ કહી પોતાની શક્તતનો અને પોતાના બળનો તે પહરચય આપે છે. આમ ભીમ પરાક્રમી 
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વ્યક્તત તરીકે ઉપસી આવે છે. આમ ભાસે પોતાની કલ્પના દ્વારા અનેક પ્રસગં રચી ઘટોત્કચ અને 

ભીમના પાત્રનુ ંઉદાવિકરર્ કરવાનો પ્રયાસ કયો છે.    

 

3. ઉપસાંહાર  

આમ ભાસે મહાભારતની કથાનો આશ્રય લઈને છ જેટલા રૂપકોની રચનાથી વવવવધ પાત્રોની 

ભાવાચભવ્યક્તત બદલી નાખી છે. મહાભારતના નીચ, પાપી,દુર્જન જર્ાતા ંપાત્રોમાથંી પર્ સારા 

ગરુ્ોને બહાર કાઢીને ઉપસાવી બતાવે છે. તેના ઉદાહરર્ દ્વારા વતણમાન સમયમા ં ઘર્ા દુર્જન 

લોકોને પોતાન દુગરુ્ોને નાશ કરવાની પે્રરર્ા મળે છે. આમ ભાસે પોતાની કલ્પના દ્વારા દુયોધન, 

દ્રોર્, કર્ણ જેવા પાત્રોનુ ંઉદાવિકરર્ ક્ુું છે. બધાજ રૂપકોની કથાવસ્ત ુમંા ંતેના વસ્તગુુફંનને હાની 

પહોંચાડયા વવના તેના દરેક પાત્ર દ્વારા એક શદુ્ધ સદેંશ આપવાનો પ્રયાસ કયો છે અને તેમા ંસફર 

પર્ થયા છે. 
 

સાંદભભગ્રાંર્થ 

૧. દવે, પી.સી., દવે, સરેુશ (૨૦૦૧). (સપંાદકો) कर्थभारि:् પ્રકાશક: સરસ્વતી પસુ્તક ભડંાર પ્રથમ 

આવવૃત.  

૨. ભટ્ટ, વસતંકુમાર મનભુાઈ (૧૯૯૯). (સપંાદક) दतूघटोत्कचि:् પ્રકાશક: સરસ્વતી પસુ્તક ભડંાર 

દ્વદ્વતીય આવવૃત.  

૩. ભટ્ટ, વસતંકુમાર મનભુાઈ (૧૯૯૭). (સપંાદક)  दतूवाक्यि:् પ્રકાશક: સરસ્વતી પસુ્તક ભડંાર 

પ્રથમ આવવૃત. 

૪. ભાસના ંમહાભારત એકાકંી રૂપકો પ્રકાશક (૧૯૯૭). સરસ્વતી પસુ્તક ભડંાર પ્રથમ આવવૃત.  

૫. पं., कपपलदेवगगरर (1979). भाषनाटकचक्रि ् (प्रर्िो भागः)  ‘प्रकाश’ संस्कृत-
हहन्दीव्याख्योयेततथि ् व्याख्याकार : प्रकाशक : चौखम्बा पवद्याभवन, वारार्सी. ततृीय 
आवतृत.  

      
 
 


